Zápis č. 8/2018
z jednání malého Sněmu Mikroregionu Žatecko,
konaného dne 14.12.2018 od 9.00 hod. v Žatci (KD Moskva)

Přítomno:
Nepřítomno:

10 členů MRG (viz. presenční listina)
7 členů MRG (omluveni: p. Hořejší Josef, p. Vrábíková, p.ing.Zídek,
neomluveni: p.Chybová V., p.Bc.Černíková D., DiS., p.Cilcová D.,
p.ing.Libich V.)

Hosté:

2 (otec Vilém - farnost Liběšice, p.Bartošová Martina – tajemník MRG Ž).

Jednání zahájil v 9 hod. hod. starosta obce Liběšice p.Bc.Valenta Petr, MBA , předseda MRG Žatecko a
konstatoval, že Sněm Mikroregionu Žatecko je usnášeníschopný.
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Rozpočet mikroregionu Žatecko na r.2019
5. Změna členství v Dozorčí radě MRG Ž.
6. Funkční období tajemníka MRG Ž.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2018
8. Vystoupení hosta - otec Vilém , farnost Liběšice (Potravinová banka)
9. Vystoupení hosta – p.Mgr.Z.Hamouzová, starostka města Žatec
10. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy, dotazy
11. Ukončení, závěr.

1. Zahájení
Předseda přivítal přítomné na malém Sněmu starostů MRG Žatecko a konstatoval, že Sněm je
usnášeníschopný. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu.
Kontrola usnesení
Předseda provedl kontrolu minulého usnesení a konstatoval, že žádné úkoly nevyplynuly z minulého
zasedání VH.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Předseda určil ověřovatele dnešního zápisu paní starostku Vokurkovou Lucii a pana starostu Krejčíka
Zdeňka. Provedením zápisu byla pověřena paní Bartošová Martina.

3. Schválení programu
Předseda seznámil přítomné s programem jednání Sněmu MRG Žatecko. Program nebyl doplněn.
Připomínky, diskuse: -------------Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/8/18: Sněm mikroregionu Žatecko schválil program jednání.
4. Rozpočet mikroregionu Žatecko na r.2019
Předseda seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MRG Žatecko na r.2019, který byl vyvěšen od
28.11.2018 do dnešního dne 14.12.2018 na úředních deskách MRG a členských obcí. Sdělil, že rozpočet
není vyrovnaný, na straně příjmů ve výši 335.000,- Kč a na straně výdajů 292.000,- Kč, rozpočet je
přebytkový ve výši 43.000,- Kč. Závazný ukazatel je paragraf.
Připomínky, diskuse: -----------------Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/8/18: Sněm mikroregionu Žatecko schválil rozpočet na r.2019 jako přebytkový s
příjmy 335.000,- Kč, výdaji 292.000,- Kč a přebytkem 43.000,- Kč. Závazný ukazatel je paragraf.

5. Změna členství v Dozorčí radě MRG Ž.
Předseda sdělil přítomným, že dle Stanov MRG Ž. nemůže být členem dozorčí rady MRG místopředseda
p.Teuber Ivan, který rezignoval na tuto funkci. Pan Teuber navrhuje doplnit počet členů DR o člena
zastupitelstva obce Libočany p.Jaroslava Holase, DR bude stále 5členná.
Připomínky, diskuse: Teuber, Valenta, Bartošová, Kubiska
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 3/8/18: Sněm mikroregionu Žatecko schválil nového člena DR MRG Ž. p.Jaroslava
Holase.
6. Funkční období tajemníka MRG Ž.
Předseda sdělil přítomným, že dle Stanov MRG Ž. může být funkce tajemníka zvolena na období
minim.2 let. Místopředseda MRG p.Teuber navrhuje, aby funkce tajemníka byla na 4 roky, tak, aby
končila s funkčním obdobím starostů po komunálních volbách.
Připomínky, diskuse: Teuber, Valenta, Bartošová, Krejčík, Sodomka
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 4/8/18: Sněm mikroregionu Žatecko schválil, aby funkční období tajemníka MRG
Žatecko bylo 4 leté, tj.do r.2022.

7. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Předseda přečetl návrh rozpočtového opatření č.5/2018 a jednotlivé položky (výdaje 43.100,- Kč).
Připomínky, diskuse: Valenta, Bartošová
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 5/8/18: Sněm mikroregionu Žatecko schválil rozpočtové opatření č.5/2018.
8. Vystoupení hosta - otec Vilém , farnost Liběšice (Potravinová banka)
Předseda přivítal otce Viléma z farnosti v Liběšicích a předal mu slovo. Otec Vilém informoval o
Potravinové bance, o jejím významu, o rozsahu působnosti, o formě závozu k občanům, o příspěvcích a
darech od obcí a organizací. Vysvětlil způsob následného předávání potravinových výrobků potřebným
sociálně slabým klientům. Bylo dojednáno, že z jara r.2019 navštíví starostové areál Potravinové banky
v Liběšicích.
Připomínky, diskuse: Valenta, Teuber, Bartošová, Vokurková, Kubiska
Sněm MRG Ž. bere na vědomí podané informace.

9. Vystoupení hosta – p.Mgr.Z.Hamouzová, starostka města Žatec
Starostka města Žatec se Sněmu MRG nezúčastnila.
10. Diskuse, náměty, postřehy
p.Panská: Dotaz, jak postupovat při vytvoření odpovědi na žádosti dle zák.č.106/1999 Sb o informacích.
Další témata:
-

Spolupráce obcí s právníky,

-

Zasedání zastupitelstva obcí,

-

Schvalování a doplňování programu zasedání ZO,

-

Organizace plesu MRG, program, zajištění tomboly apod.

Předseda požádal přítomné, aby počátkem ledna 2019 každá obec zakoupila dary do tomboly
v hodnotě 2.000,- Kč (např. prací prášky, drogerie, nákup.poukazy, alkohol, drobnou elektroniku …).
Počátkem roku budou co nejdříve obcím zasílány faktury na úhradu členských příspěvků obcí a to
z důvodu, že ples se koná dříve než vloni (již 9.2.), aby byl dostatek financí na účtu MRG.
Předseda upozornil na účast starostů na VH, kdy se někteří starostové nezúčastňují, ani se
neomlouvají. Připomenul, že se vybíraly za neúčast pokuty (neomluven: 100,- Kč, omluven: 50,- Kč) a že
u této varianty zůstaneme nadále. Vzhledem k dnešní malé účasti starostů navrhl zrušit bowling, který
měl následovat po jednání sněmu MRG . MRG přesto uhradil částku 1.000,- Kč jako pokutu za blokaci
bowlingové dráhy.

Každá obec může sama vložit své příspěvky, články, informace o konání akcí ve svých obcích apod. na
stránky mikroregionu Žatecka.

Přístup na stránky mikroregionu Žatecko:
http://www.mikroregion-zatecko.cz/login.php
přihlašovací jméno:

admin

heslo:

mzatecko2012

11. Ukončení, závěr
Předseda p.Valenta Petr poděkoval přítomným za účast na dnešní valné hromadě. Popřál kolegům do
nového roku hodně zdraví a úspěchů v práci a pohodu doma a předala jim spolu s tajemníkem MRG
malý dárek za mikroregion.

Příští VH bude 25.1.2019 v Tuchořicích.
Jednání bylo ukončeno ve 12,20 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Vokurková Lucie:

_____________________

p.Krejčík Zdeněk:

_____________________

Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici dne 14.12.2018

_____________________

